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1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE  

        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

1.1  Názov školy    

        Základná škola 

 

1.2  Adresa školy    

        Mojmírova 98, 921 01  Piešťany 

 

1.3  Telefónne a faxové čísla školy 

        Tel. 033/7725435     033/7735211               fax   033/77352126 

 

1.4  Internetová a elektronická adresa školy 
        skola@zsmojmirovapy.edu.sk 

 

1.5  Údaje o zriaďovateľovi školy 

        Mesto Piešťany,  Mestský úrad, Nám. SNP 3, 921 45  Piešťany 

 

1.6  Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie 
        Mgr. Rudolf Kollár    riaditeľ  

        Mgr. Darina Škyrtová   zástupkyňa riaditeľa pre II. stupeň 

        Mgr.Kvetoslava Holíková  zástupkyňa riaditeľa pre I. stupeň 

 

1.7  Rada školy a iné poradné orgány školy 
 

1.7.1 Rada školy 

 
Predseda:              Mgr. Boţena Vavrová 

Podpredseda a zapisovateľka: Ing. Katarína Bílená     

Členovia:                Ing. Dušan Herman 

     Mgr. Oľga Kovalíková 

     PhDr. Elena Skovajsová 

     Ing. Ján Baranovič 

                                                                  Mária Kaclíková 

            Ingrid Kusendová 

            Martin Cifra 

                                                                  Pavol Tapušík 

            Emília Drobná   

  
Rada školy sa v školskom roku 2009/2010 zišla 4-krát. Členovia RŠ prerokovali plán práce 

školy 

na školský rok 2010/2011, rozpočet školy, učebné osnovy, prípravu na vianočné trhy a Deň 

otvorených dverí, vzdelávacie poukazy a rôzne aktivity ţiakov v škole /šport a zbery/.  

 

1.7.2 Rozšírené vedenie školy 

 
Predsedníčka OZ            Mgr. Jana Chlepková 

Školská psychologička                 Mgr. Jana Kolláriková 

Výchovný poradca                  Mgr. Jana Petríková 
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Vedúca ŠJ                   Mária Kaclíková 

Koordinátor drogovej prevencie     Mgr. Daša Netriová 

Koordinátor výchovy k manţ. a rod.     Mgr. Zita Obstová 

Koodrinátor environmentálnej vých.     Mgr. Lýdia Madlová 

Vedúci MZ a PK 

 

Rozšírené vedenie školy zasadá podľa potreby. 

 

 

1.7.3 Rada rodičovského zdruţenia     

 
Predseda:        Ján Mišura  

Hospodárka:   Viera Rusnáková 

Podpredseda:     Katarína Chvosteková    

Tajomník:    Pavol Ščevko 

Revízna komisia:         Peter Bittara 

               Zoltán Toráč 

Stravovacia komisia:   Iveta Obuchová 

 

1.7.4  KOMISIE NA ŠKOLE 

 
Stravovacia komisia 

Predseda:     Mgr. Boţena Vavrová 

Členovia:     Mária Kaclíková 

   Mgr. Marta Zemanová 

   Ing. Katarína Bílená 

   Iveta Obuchová 

 

Komisia pre integráciu 

Predseda: Mgr. Rudolf Kollár                                                                     

  Mgr. Darina Škyrtová     

                   Mgr. Kvetoslava Holíková         

Mgr. Jana Kolláriková 

Mgr. Jana Petríková                    

                         triedni učitelia  

 

Komisia o sprístupnení informácií  
Predseda:       Mgr. Rudolf Kollár       

Členovia:                      Mgr. Darina Škyrtová  

                     Mgr. Kvetoslava Holíková       

     Mgr. Jana Chlepková  

     Mgr. Oľga Kovalíková              

                         
 

Inventarizačná komisia 
Predseda:      Mgr. Kollár Rudolf                

Členovia :     Mgr. Darina Škyrtová                     

                       Anna Babulíková 
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Vyraďovacia komisia 

Predseda:          Mgr. Kollár Rudolf 

Členovia:           Mgr. Darina Škyrtová            

                     Anna Babulíková 

 

Likvidačná komisia 

Predseda:            Anna Babulíková                          

Členovia:            Mgr. Lýdia Madlová                      

                            Marián Paulovič     

 

Mzdová komisia    

Predseda :  Mgr. Rudolf Kollár 

Členovia:  Mgr. Kvetoslava Holíková 

   Mgr. Jana Chlepková        

            

 
Komisia BOZP 

 
Predseda:      Mgr. Jaroslav Uherčík                       

Členovia:      Mgr. Darina Škyrtová   

                      Anna Babulíková  

   Marián Paulovič 

   Mária Kaclíková 
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1.7.5   Ţiacky parlament 
 

Ţiacky parlament funguje ako iniciatívny a pomocný orgán, vyjadrujúci záujmy ţiakov 

v oblasti výchovy a vzdelávania na našej škole. Členmi ţiackeho parlamentu sú ţiaci 

„poslanci“ našej školy, volení priamou voľbou v kmeňových triedach na jeden školský rok, 

celkom dvaja za triedu od 3. – 9. ročník. Na zasadnutiach sa zúčastňujú zástupca školy, 

prípadne pozvaní pracovníci školy – pedagogickí alebo nepedagogickí, hostia mimo školy, 

podľa potreby prejednávanej témy. Ţiacky parlament sa schádza pravidelne 1x mesačne, 

z kaţdého rokovania sa píše zápisnica. Pracuje podľa vopred vypracovaného plánu práce, 

prejednávajú sa mnohé témy súvisiace s činnosťou ţiakov počas vyučovania, námety na 

mimoškolskú činnosť, prípadne organizovanie rôznych voľnočasových aktivít mimo 

vyučovania a v čase prázdnin. Pole pôsobnosti ţiackeho parlamentu je veľmi široké 

a neustále sa vyskytujú nové nápady ako pomôcť škole, ako upútať ţiakov vo voľnom čase, 

ako urobiť ţivot ţiakov pestrejším a zmysluplnejším.   

 

 

 

 

1.7.6  Odborový zväz pracovníkov školstva    

  
Predseda: Mgr. Jana Chlepková                                        

Členovia:        Anna Babulíková 

   Mária Kaclíková 

    Nina Klčová 

 

Činnosť odborového zväzu 

Na škole pracuje odborový zväz, ktorý má z 53 zamestnancov školy 29 členov.  

Výbor sa schádzal podľa potreby s vedením školy na gremiálkach a pri riešení personálnych 

zmien. Predsedníčka OZ sa pravidelne zúčastňovala Rady OZ., kde informovali o rokovaní 

OZ PŠaV a MŠ SR, o kolektívnom vyjednávaní, prioritách OZ PŠaV, financovaní 

regionálneho školstva, novele zákona o financovaní od 1. 1. 2007, normatívoch, pouţívaní 

sociálneho fondu a pod. Dostali ponuky na rekreácie počas prázdnin, príspevky zo sociálneho 

fondu podľa potreby, sociálnu výpomoc. Zo sociálneho fondu dostali zamestnanci ... na 

zakúpenie kníh, vstupeniek na kultúrne podujatia. S vedením školy sa spolupracovalo pri 

tvorbe novej kolektívnej zmluvy a pracovného poriadku školy.  
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2. ÚDAJE O POČTE ŢIAKOV ŠKOLY  

       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
     Školský  rok  2009/2010 sa  začal 01. 09. 2009 - vyučovanie  začalo 02. 09. 2009 

ukončený bol 31.08.2010. V školskom roku 2009/2010 navštevovalo 455 ţiakov /228 

dievčat/ , z toho na I. stupni 180 ţiakov – 8 tried , na II. stupni 275 ţiakov – 11 tried.  

Na škole pracovalo 5 oddelení školského klubu, v ktorých bolo 130 detí. 

Ţiaci 1. a 5. ročníka sa vzdelávali podľa nového ŠkVP. 

 Z počtu 19 tried bolo 7 jazykových / s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov od 3. 

ročníka./ Školu  navštevovalo 17 integrovaných ţiakov, ktorí pracovali na základe 

individuálnych vzdelávacích plánov. 

 

3. POČET ZAPÍSANÝCH ŢIAKOV DO 1. ROČNÍKA, POČET 

DEVIATAKOV, ICH ÚSPEŠNOSŤ NA PRIJÍMACÍCH 

POHOVOROCH A PRIJATÍ NA ŠTÚDIUM NA STREDNÉ ŠKOLY 
 
 
3. 1.   Počet zapísaných ţiakov do 1. ročníka 
 
 
  V školskom roku 2009/2010 bolo do 1. ročníka zapísaných 57 ţiakov. Pre 9 ţiakov rodičia 
ţiadali a pedagogicko-psychologická poradňa odporučila odklad školskej dochádzky o jeden 
školský rok, čiţe  do 1. ročníka nastúpi   48 ţiakov. 
 
 
 

3.2  Počet  deviatakov,  ich   úspešnosť  na  prijímacích 

pohovoroch a 

 prijatí na štúdium na stredné školy   

  
 

     V školskom roku 2009/2010 si podávalo prihlášku na stredné školy 60 ţiakov 9. ročníka. 

Stredné školy pri prijímaní brali do úvahy výsledky monitorov a priemer známok. Úspešnosť 

prijatia 100 %. 

   

 

 

3.3 Rozmiestnenie prijatých  deviatakov 
 

Konečné rozmiestnenie ţiakov 9. ročníkov na stredné školy 

v školskom roku 2009 – 2010 

 

 

 

Celkový počet končiacich ţiakov:   60  -  31 dievčat 

 

 

Stredná škola                                                     spolu            chlapci    dievčatá 
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Gymnázium P. de Coubertin v Py                    16                 4              12 

Gymnázium M. Arch. V Piešťanoch                  4                 2                2 

Gymnázium M. R. Štefanika–Nové Mesto        1                 0                1       

Hotelová akadémia Piešťanoch                          7                 6                1 

SPŠE v Piešťanoch                                             6                 5                1 

Pedagogická škola v Modre                               1                 0                1        

Umelecké školy                                                  2                 0                2   

Konzervatórium v Bratislave                             1                  1               1 

SOŠ veterinárna v Nitre                                     2                  0               2  

ZSŠ v Rakoviciach                                             1                  0               1  

Stredná záhradnícka škola v Py                          1                  0               1 

SOŠ Vrbové                                                        2                  0               2  

ZSŠ obchodu a sluţieb v Py – mat. odb.            5                  3               2 

ZSŠ obchodu a sluţieb v Py – učň. odb.            3                  3               0 

SOŠ Brezová pod Bradlom                                1                  1               0 

SOŠ Piešťanská ul. Nové Mesto - mat. odb.      1                  0               1 

SOŠ Piešťanská ul. Nové Mesto – uč. odb.        1                 1                1    

OA Topoľčany                                                    1                  0               1 

SOŠ Bzinská Nové Mesto                                  1                  1                0 

SOŠ technická v Py – učň. odb.                         3                  3                0  

 

                                                                                        

 

Na Gymnázium P.de Coubertina v Py bolo prijatých z piateho ročníka 

7 ţiakov a z toho 4 dievčatá.  

 

 

 

 

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov 
 

 

4. 1  Vedomostná úroveň ţiakov 1. stupňa  

 
Prospelo s vyznamenaním:  117 

Prospelo veľmi dobre: 13 

Prospelo: 48 

Neprospelo: 0 

Neklasifikovaní: 1 

 

 

 

 

 

 

Tried

a 

  SJL AN

J 

VL

A 

PRI MA

T 

PR

V 

VY

V 

HU

V 

TE

V 

IN

V 

Celkový 

prospec

h  



 9 

1.A I. 1,0

0 

1,0 1,0  1,0 1,0  1,0 1,0 1,0  1,0 

 II

. 

1,0

0 

1,3

8 

1,24  1,1

4 

1,19  1,0 1,0 1,0  1,14 

1. B I. 1,0

0 

1,0 1,0  1,0 1,0  1,0 1,0 1,0  1,0 

 II

. 

1,0

0 

1,1

8 

1,09  1,0 1,05  1,0 1,0 1,0  1,08 

2. A I. 1,0 1,3

8 

1,0 1,08 1,0

4 

1,13  1,0 1,0 1,0 1,0 1,13 

 II

. 

1,0 1,4

2 

1,08 1,25 1,0

8 

1,17  1,0 1,0 1,0 1,0 1,20 

2.B I. 1,0 1,4

6 

1,21 1,17 1,1

3 

1,17  1,0 1,0 1,0 1,0 1,23 

 II

. 

1,0 1,3

9 

1,13 1,0 1,0 1,52  1,0 1,0 1,0 1,0 1,21 

3. A I. 1,0 1,1

8 

1,15 1,0 1,0

3 

1,30 1,0 1,03 1,0 1,0  1,12 

 II

. 

1,0 1,4

2 

1,11 1,11 1,0

7 

1,19 1,0 1,0 1,0 1,0  1,18 

3. B I 1,0 2,0

6 

1,65 1,47 2,1

2 

1,53 1,0 1,0 1,0 1,0  1,77 

 II

. 

1,0 2,0

6 

1,22 1,06 1,5 1,67 1,0 1,0 1,0 1,0  1,50 

4. A I. 1,0 1,3

3 

1,33 1,04 1,0

8 

1,29 1,0 1,0 1,0 1,0  1,21 

 II

. 

1,0 1,3

3 

1,33 1,08 1,1

6 

1,16 1,0 1,0 1,0 1,0  1,11 

4.B I. 1,0 2,0

5 

1,75 1,65 1,4

5 

1,8 1,0 1,05 1,0 1,0  1,41 

 II

. 

1,0

5 

1,9

5 

1,8 1,57 1,5

5 

1,8 1,15 1,0 1,05 1,0  1,73 

 

 

3.2 Vedomostná úroveň ţiakov 2. stupňa 
5. – 9. ročník    

 

Prospelo s vyznamenaním:  116 

Prospelo veľmi dobre:  72 

Prospelo:   87                               

Neprospelo:   0 

Neklasifikovaní:  0 
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. 

 

trie

da 

 
 

 

Pol

r. 

 

sprá

v 

PREDMETY  
 

SJL 

 

AJ 

 

Nj/ 

FJ 

 

D 

 

Z 

 

M 

 

F 

 

Ch 

 

Pr 

 

T.v. 

 

VV 

 

HV 

 

TV 

 

OV 

 

INF 

Celkový 

prospech 

bez správ 

 

5.A 

 

I. 1,0 1,79 1,6  

 

1,36 1,55 1,79   1,55 1,0  1,0  

 

1,24 1,0 1,4 

II. 1,0 1,91 1,73  1,42 1,67 1,94   1,52 1,0  1,06  1,0 1,0 1,43 

 

 

5.B 

I. 1,0 2,47 2,05  1,16 1,63 1,84   2,21 1,0  1,0  1,37 1,11 1,61 

II. 1,05 2,68 2,16  1,37 2,16 2,05   2,26 1,0  1,21  1,32 1,05 1,66 

 

 

5.C 

I. 1,0 2,3 1,61  1,44 2,0 2,0   2,0 1,0  1,0  1,8 1,1 1,62 

II. 1,0 2,5 2,05  1,5 2,27 2,3   2,0 1,5  1,3  1,61 1,4 1,84 

 

6.A 

I. 1,03 2,08 1,56 2,0 1,0 1,56 1,91 1,95 1,35 1,69  1,04 1,08 1,04 1,0 1,08 1,87 

II. 1,0 2,04 1,69 1,91 1,26 1.,52 1,35 1,86 1,21 1,78  1,47 1,17 1,13 1,0 1,0 1,49 

 

6.B 

I. 1,17 2,88 2,71 2,0 2,12 2,23 2,94 2,65 1,82 2,0 1,41 1,23 1,41 1,0 1,0 1,12 1,9 

II. 1,06 3,53 3,0 2,6 2,06 2,33 3,3 2,7 1,7 3,0 1,53 1,47 1,53 1,0 1,18 1,35 2,15 

 

7.A 

I. 1,0 1,85 1,71 1,77/

1,38 

1,33 1,48 1,81 1,29  1,62 1,0 1,05 1,0 1,0 1,23   

1,4 

II. 1,0 1,9 1,71 2,0/ 

1,5 

1,38 1,38 1,76 1,48  1,48 1,0 1,14 1,09 1,0 1,24   

1,41 

 

7.B 

I. 1,0 2,78 2,52  1,85 2,69 3,04 2,91  2,52 1,0 1,65 1,26 1,26    

II. 1,0 2,86 2,56  1,91 2,36 2,95 2,47  2,82 1,0 1,82 1,21 1,39    

 

8.A 

I. 1,0 2,0 1,79 2,11/

1,8 

1,24 1,51 2,0 1,41 1,1 1,86 1,0 1,17 1,0 1,1 1,0  1,45 

II. 1,0 1,75 1,75 1,21/

1,71 

1,0 1,28 1,93 2,13 1,68 1,62 1,0 1,17 1,0 1,0 1,0  1,68 

 

8.B 

I. 1,0 2,87 2,67  1,87 2,59 2,77 2,93 2,06 2,74 1,12 1,29 1,45 1,2 2,1  2,13 

II. 1,0 2,34 2,5  2,0 2,06 2,88 2,69 2,66 2,84 1,13 1,25 1,34 1,27 2,03  1,92 

 

9.A 

I. 1,0 2,13 1,97 1,97 1,32 1,48 1,94 1,87 2,16 1,74 1,0 1,14 1,26 1,0 1,35  1,6 

II. 1,0 2,06 2,16 2,23 1,29 1,74 1,84 2,23 2,19 1,35 1,0 1,19 1,65 1,0 1,35  1,86 

 

9.B 

I. 1,20 3,55 2,68 3,5 3,07 2,62 3,14 3,38 3,28 2,86 1,0 2,24 1,0 1,24 2,38  2,56 

II. 1,13 3,48 2,94 3,5 3,0 2,76 3,14 3,34 3,32 2,31 1,0 1,62 1,0 1,0 1,21  2,4 

 

 

 

4. Prehľad zapojenia ţiakov do súťaţí a predmetových 

olympiád 
  Okr. Kraj Celo

slov. 

 

Michaela Gonová Biologická olympiáda 5.   Mgr. Lýdia Madlová 

Daniel Seriš Biologická olympiáda 6.   Mgr. Lýdia Madlová 

Matúš Jenčík Biologická olympiáda 8.   Mgr. Lýdia Madlová 

Juraj Bílený Biologická olympiáda 1. 6.  Mgr. Lýdia Madlová 

Diana Teličiaková Biologická olympiáda 3.   Mgr. Lýdia Madlová 

Daniel Seriš Dejepisná olympiáda 3.   PhDr. Katarína 

Babičová 

Ján Matulík Dejepisná olympiáda 3.   Mgr. Rudolf Kollár 

Matej Benko Dejepisná olympiáda 4.    Mgr. Rudolf Kollár 

Matej Benko Archimediáda 3.   Mgr. Štefánia 

Matulíková 
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Juraj Bílený Fyzikálna olympiáda 2.   Mgr. Štefánia 

Matulíková 

Ján Matulík Geografická olympiáda 2. 4.  Mgr. Daša Netriová 

Lívia Čapušková Geografická olympiáda 7.   Mgr. Daša Netriová 

Juraj Bílený Geografická olympiáda 9.   Mgr. Daša Netriová 

 Chemická olympiáda 0    

Renáta Baláţiková Matematická olympiáda 5.   Mgr. Anton Bolješik 

Ondrej Šatala Matematická olympiáda 9.   Mgr. Anton Bolješik 

Simona Kumančíková Matematická olympiáda 7. ÚR  Mgr. Anton Kazík 

Nikolas Patrik Matematická olympiáda 3.   Mgr.Anton Bolješik 

Matej Benko Matematická olympiáda 2.   Mgr. Anton Kazík 

Lucia Bačová Matematická olympiáda 3.   Mgr. Anton Kazík 

Peter Ševčík Matematická olympiáda 4.   Mgr. Anton Kazík 

Christopher Williams Olympiáda anglického 

jazyka 
1. 3.  Mgr. Oktávia Hlobeňová 

Matej Onder Olympiáda anglického 

jazyka 
2.   Mgr. Sylvia Švecová 

Sandra Benadiková Olympiáda anglického 

jazyka 
3.   Mgr. Sylvia Švecová 

Mário Stankovský Olympiáda nemeckého 

jazyka -1A 
1. 1. 3. Mgr. Beáta Blahunková 

Matej Viečorek Olympiáda nemeckého 

jazyka-1B 
2.   Mgr. Beáta Blahunková 

 Olympiáda ruského 

jazyka 
0    

 Olympiáda v slov. jaz.a 

lit. 
0    

Michaela Petrášová Projekt Európa v škole 1.   Mgr. Margita Petrášová 

Mária Ondrášiková Projekt Európa v škole 2.   Mgr. Margita Petrášová 

Laura Pečnerová Pytagoriáda 4.   Mgr.Mária Kollárová 

Michal Studený Pytagoriáda 5.   Mgr. Mária Kollárová 

Dominik Dobrucký Pytagoriáda 7.   Alţbeta Vančová 

Branislav Motyčka Pytagoriáda 7.   Alţbeta Vančová 

Ondrej Šatala Pytagoriáda 3.   Mgr. Anton Bolješik 

Jozef Bača Pytagoriáda 9.   Mgr. Anton Bolješik 

Lucia Bačová Pytagoriáda 1.   Mgr. Anton Kazík 

Peter Ševčík Pytagoriáda 3.   Mgr. Anton Kazík 

  0    

Alena Marková Hollého pamätník 1. 3.   Mgr. Marta Zemanová  

Eva Pavlovičová Hollého pamätník 2.   Mgr. Margita Petrášová 

Jana Počuchová Hollého pamätník 3.   Mgr. Oľga Kovalíková 

Viera Paulovová Hollého pamätník 3.   Alţbeta Vančová 
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Názov súťaţe Meno a priezvisko ţiaka Meno a priezvisko 

učiteľa 

Poč. 

detí 

Umiestnenie (nie iba prvé tri miesta) 

Mies-

tne 

Okres

.-  né 
Krajské 

Celosl

o-

vensk

é 

Betlehem 2009 - 

MsÚ 

Patrícia Dudová Mgr. Zita Obstová 1 1.    

 Tomáš Valach Mgr. Jana Petríková 1 2.    

 ŠKD- Brunová, Tabačková, 

Krajcová 

 

Mária Veselá 

3 3.    

 Bibiána Izáková, Lenka 

Suláková 

 

Mgr. Jana Petríková 

 

2 

    

Playback show 

2010- MsKS 

  0     

Moderné tance  

2010- MsKS 

Lucia Danišová,  Krutáková  2  1.   

EXPERT na ANJ Anton Elchison Mgr. Švecová     7. 

Expert -Top Ján Matulík      27. 

Expert -Top Matej Benko      71. 

MAKS  Vyučujúci MAT 3. – 

9.r. 

31     

... A slovo bolo 

u Boha... 

Alena Marková Mgr. Rozália 

Beniačová 

  1. 1.  

        

        

        

        

 

 

Názov súťaţe Meno 

a priezvisko 

ţiaka 

Meno a priezvisko 

učiteľa 

Poč. 

detí 

Umiestnenie (nie iba prvé tri 

miesta) 

Mies-

tne 

Okr

es.-  né 

Krajs

ké 

Celoslo-

venské 

Betlehem 2009 - MsÚ Patrícia 

Dudová 

Mgr. Zita Obstová 1 1.    

 Tomáš Valach Mgr. Jana 

Petríková 

1 2.    

 ŠKD- 

Brunová, 

Tabačková, 

Krajcová 

 

Mária Veselá 

3 3.    

 Bibiána 

Izáková, 

Lenka 

Suláková 

 

Mgr. Jana 

Petríková 

 

2 

    

Playback show 2010- 

MsKS 

  0     

Moderné tance  2010- 

MsKS 

Lucia 

Danišová,  

 2  1.   
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Krutáková 

EXPERT na ANJ Anton Elchison Mgr. Švecová     7. 

Expert -Top Ján Matulík      27. 

Expert -Top Matej Benko      71. 

 

MAKS 

 Vyučujúci MAT 3. – 

9.r. 

31 Súťaţ 

prebieh

a 

   

... A slovo bolo u Boha... Alena 

Marková 

Mgr. Rozália 

Beniačová 

  1. 1.  

 

 

 

5. Kultúrne akcie pre ţiakov a verejnosť 
 
 

Poradie 

 

NÁZOV  AKCIE 

 

Organiz

átor 

 

 

Miesto konania 

 

Počet 

detí 

 

1. Karneval ZŠ ZŠ Mojmírova 180 

2. Divadelné predstavenie Popoluška, 

2.A,2.B 

ZŠ SND Bratislava 45 

3. Divad. predst. Ostrov objavov, 3. A, 

3.B 

ZŠ Divadlo J. Palárika v Trnave 43 

4. Kanisterapia, 1. stupeň ZŠ ZŠ Mojmírova 180 

5. Divad. predst. 6. A, 6.B ZŠ Divadlo J. Palárika v Trnave 40 

6. Výchovný koncert – Prierez hudob 

ţánr.  

ZŠ Dom umenia 300 

7. Výchov . koncert- Vývoj slov. 

populárnej hudby 

 

ZŠ 

 

Kino Fontána 

 

250 

8. Enviromentálna výuka – zo ţivota 

dravcov 

ZŠ  ZŠ Holubyho 455 

9. Don Bosco – výchovný koncert ZŠ ZŠ Mojmírova 455 

10. Divad. predst. – Lyrizovaná próza, 9. 

A. 8.B 

ZŠ Divadlo J. Bagara Nitra 43 

11. Divad. predst. –Mrázik, 5. A, 8.A ZŠ SND Bratislava 45 

12. Divad. predst. – Martin a slnko, 5.A ZŠ SND Bratislava 33 

13. Astrofilm – Náučné filmy + 

prednáška, 9.A,8.A 

 

Astrofilm 

 

Kino Fontána  

 

60 

14. Deň Zeme- Potrebujeme vôbec 

pralesy?,9.A, 8.A 

 

Org. VLK 

 

MsK Piešťany 

 

60 

15. Lyţiarsky výcvik ZŠ RS Valaská Belá 40 

16. Škola v prírode ZŠ Svätý Jur 45 

17. Vianočný koncert  ZUŠ Dom umenia 250 

18. Výstava fotografií - sochy Piešťan ZŠ Kino Fontána 23 

19. Filmové predstavenie ZŠ Kino Fontána 300 

20. Divadielko Šikuľka-štrikuľka, 2.A, 

2.B 

ZŠ MsK 47 
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21. Výchov. koncert –Zneuţitie moci 

/prevencia proti šikanovaniu/ 

  

ZŠ Mojmírova, telocvičňa 

 

450 

22. Mikulášska besiedka ZŠ  ZŠ Mojmírova 180 

 
 

23. Deň otvorených dverí ZŠ ZŠ 180  

24.  

Vitajte, predškoláci 

ZŠ, MŠ 

Zavretý 

kút, 

Staničná 

 

ZŠ Mojmírova 

 

94 

 

25. Slávnostná školská akadémia ZŠ Dom umenia 240  

26. 
Zázračný oriešok 

MsK Kino Fontána – sprievod masiek 25  

 
 

6.   Spolupráca s inštitúciami 

 
 

6.1 Spolupráca s mestom Piešťany : 
 

Por.

č. 

Akcia -zameranie  Počet 

detí 

Zodpovedný pedagóg 

1. Na kolesách proti rakovine - MsÚ 130 Triedne učiteľky 

2. Otvorenie LKS – účasť v sprievode -MsKS 0  

3. Naše gesto pre čisté mesto - MsÚ 60 Netriová, Uherčík 

4. Divadlo v AJ  - MsKS 70 Švecová, Hlobeňová 

5. Literárny maratón Tvorba projektov 

MsK, Mesto Piešťany 

40 Kollárová 

6. Rozprávka z kniţnice –beseda, 5.A, 4.A 57 Petrášová, Vančová 

7. Beseda s J. Uličianskym, 4.A 26 Babulíková 

 

 

6.2 Spolupráca s MPC – Bratislava, Trnava 
Por.č. Akcia - zameranie Mená pedagógov, ktorí 

danú formu absolvovali 

1. Odborný seminár –biológia Madlová 

2. Odborný seminár – anglický jazyk Švecová 

3. Odborný seminár – matematika Bolješik 

4. Odborný seminár- chémia Matulíková 

 

5. 

 

Inovačné funkčné štúdium 

Kollár, Škyrtová, Holíková 
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6.3 Spolupráca so ŠPÚ, ŠIOV 
 

Por.č. 

 

Akcia - zameranie 

Mená pedagógov, ktorí 

danú formu absolvujú 

 

1. 

Cudzie jazyky –rozčňšírenie kvalifikácie 

vyuč. na 1.stup. 

Kollárová, Kaffelová, 

Švecová 

 

2. 

 

Modernizácia vzdelávacieho procesu 

Petrášová, Chlepková, 

Matulíková, Bolješik 

 

 

 

6.4 Spolupráca s inými inštitúciami (SZZ, MsP,....) 
Por.č. Akcia – zameranie Názov inštitúcie 

 

Počet 

zúčastnených 

1. Beseda-

“Šikanovanie,fajčenie,alkohol“ 

 

MsP /Husáková/ 

 

455 

2. Beseda- Bezpečnosť v meste MsP 180 

3. Beseda- Tolerancia Paralympijský výbor 60 

4. Výstava –Maľujeme záhradu SZZ 50 

5. Projekt Školák EVENT -ČR 57 

6. Učebné pomôcky Daffer 100 

7. Zborovňa Komensky s.r.o. 39 

8. Priebeţné vzdelávanie 

zamestnancov 

 

Humangold 

20 

9. Kriminalita mládeţe Policajný zbor PY 30 

10. Dopravná výchova Autoškola Baan 83 

11.  Odbor soc. vecí a rodiny  

12. Zbierka na podporu útulku Sloboda zvierat 450 

13. Enviromentálna výchova Zrnko 70 

14. Súťaţe a olympiády CVČ Ahoj  

15. Výmena skúseností ZŠ okresu Piešťany  

16. Výchovné poradenstvo 

a rozmiestnenie ţiakov 

Stred. školy a SOU  

60 

17. Športové súťaţe Športové kluby: 

Hádzaná, stolný tenis, 

krasokorčuľovanie, 

volejbal, plávanie, futbal,  

 

18. Kanisterapia Kynologický klub 180 

19. Propagácia a informácie o 

škole 

Piešťanský týţdeň  

20. Propagácia a informácie o 

škole 

AB Piešťany  

21.  Banka Dexia  

22.  Rybársky zväz  

23. Koordinátor primárnej 

prevencie a diagnostikovanie 

ţiakov 

CPPPaP   

24. Zbierka ku Dňu narcisov  Liga proti rakovine  

25. Belasý gombík, Skleróza 

multiplex 

Spolupráca s SČK, 

UNICEF 
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26. Deň ozbrojených zloţiek VHÚ, MsP 360 

27.  Výchovné koncerty, 

akadémia,divadelné 

predstavenia 

Dom umenia  

28. Výchovné koncerty, výstavy, 

filmové predstavenia 

Kino Fontána  

 

 

 
 

8. Zoznam uplatňovaných učebných plánov  

     v šk. roku 2009/2010 

 
1,2,5,6 roč. išli podľa ŠVP a ŠkVP 

 

Vzdelávacia 
oblasť  

Predmet/ročník  
1. 2. 5. 

A/B/C 
6. 
A/B 

Jazyk 
a komunikácia  

slovenský jazyk 
a  literatúra  

8 
2 

6 
2 

    5 4 
1/1 

prvý cudzí jazyk 0 
1 
 

0 
2 

3 
2/0/0 

3 
1/0 
 

druhý cudzí 
jazyk  

   1 
1/1 

74 

Príroda 
a spoločnosť  
 

prírodoveda 0,5 
0,5 

1   

vlastiveda   1   

      

Človek 
a príroda  

fyzika  
 

 
 

 
 

 
1 
 

chémia  
 

 
 

 
 

0,5 
0,5/ 
0,5 

biológia    
 

1 
1/1/1 

1 
1/1 
 

14,5 

Človek 
a spoločnosť  

dejepis   1 1 

geografia    1 
1/1/1 

1 
1/1 

občianska 
výchova  
 

  1 1 

15 

Človek 
a hodnoty   

etická výchova 
/náboženská 
výchova   

 
0,5 
0,5 

 
1 

 
1 

 
1 
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7,5 

Matematika  a 
práca 
s informáciami 

matematika  
4 

 

4 
1 

 

3,5 
0,5/1,5/1,5 

 
4 

informatika  
0 

 
0 

 
0,5 
0,5/0,5/0,5 

 
0,5 
0,5/ 
0,5 

informatická 
výchova 

 1   

 
38,5 

 

Človek a  svet 
práce  

pracovné 
vyučovanie  

 
 

 
 

  

svet práce       

technika     
tvorba životného 
prostredia 

  1/2/2 0/1 

     

Umenie 
a kultúra  

výtvarná 
výchova  

 
1 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

hudobná 
výchova  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

výchova 
umením 

    

15 
 

Zdravie 
a pohyb  

telesná výchova   
2 

 
2 

 
2 

 
2 

18 

Spolu povinná 
časť 

 
17 18 21 23 

Voliteľné 
hodiny 

  
5 
 

 
5 

 
6 

 
6 

Spolu : povinná  
časť + voliteľné 
hodiny  

 22 
 

23 
 

27 
 

29 

 

 

III. ročník - podľa variantu.- 3.A- UP s RVJ v 3.-9.roč., 3.B –VARIANT 3 

 IV. ročník –podľa variantu.- 4.A- UP s RVJ v 3.-9.roč., 4.B –VARIANT 3 

 

VII .ročník - podľa variantu – 7.A- UP s RVJ v 3.-9.roč.,7.B- VARIANT 2 

VIII. ročník –podľa variantu – 8.A- UP s RVJ v 3.-9.roč.,8.B- VARIANT 2 

IX. ročník - podľa variantu-9.A- UP s RVJ v 3.-9.roč.,9.B- VARIANT 2 
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4.4 Vyhodnocovacie správy MZ a PK a projektov 
 
 
4.4.1 Správa o činnosti MZ 1. stupňa ZŠ za rok 2009/2010 

  
 

 Metodické zdruţenie pre 1. stupeň ZŠ viedla v  školskom roku 2009/2010  

Mgr. Lenka Kaffelová. 

Členkami metodického zdruţenia boli Mgr. Babulíková, Čaničová, Holíková, Chlepková, 

Kollárová, Vavrová a Šišková. 

Metodické zdruţenie sa stretlo v tomto školskom roku 4x.  

Členky MZ sa venovali predovšetkým plánovaniu novej školskej koncepcie v prvom 

a druhom ročníku. Prehodnotili hodinovú dotáciu jednotlivých predmetov. Kriticky sa 

vyjadrovali k termínom dodania nových učebníc a ku kvalite nových učebníc a pracovných 

zošitov. 

Počas zasadnutí sa zamerali v zmysle Národného plánu výchovy k ľudským právam  najmä 

na dodrţiavanie ľudských práv a práv dieťaťa,  metód na predchádzanie všetkých foriem 

diskriminácie, rasizmu  a intolerancie. Vzhľadom k tomu, ţe máme v triedach ţiakov 

z cudzích krajín, inej rasy a deti zo slabších sociálnych rodín, je táto téma aktuálna. Počas 

školského roka sme monitorovali správanie ţiakov, riešili ich problémy. 

Vzdelávacie problémy ţiakov a problémy so správaním sme riešili v spolupráci so školskou 

psychologičkou Mgr. Janou Kollárikovou. Problematické deti boli vyšetrené v Pedagogicko 

psychologickej poradni v Piešťanoch aj na Neurologickom oddelení FNsP v Trnave. 

Integrovaní ţiaci pracovali podľa individuálnych plánov. 

Počas školského roka sme pripravovali ţiakov na rôzne súťaţe, olympiády a vystúpenia. 

Všetky triedy 1. stupňa sa zúčastnili slávnostnej akadémie v Dome umenia. 

 Ako prierezovú tému  Štátneho vzdelávacieho programu sme do jednotlivých 

predmetov zahrnuli enviromentálnu výchovu. V rámci nej sa deti zúčastnili aj otvorenej 

hodiny s cvičeným psom na Kanys terapiu. Ţiaci 2.ročníkov a 4.B navštívili aj školu 

v prírode a všetci ţiaci sa zúčastnili cvičenia v prírode. Tretie a štvrté ročníky absolvovali 

kurzy plávania. 

V tomto školskom roku sa členky MZ dohodli, ţe budú ţiaci vo všetkých predmetoch 

hodnotení známkou okrem etickej a náboţenskej výchovy. 

Ţiaci sa zúčastnili týchto súťaţí: 

Šaliansky Maťko 

Hollého pamätník 

Rozprávkové vretienko 

Pytagoriáda 

Matematická olympiáda 

Putujeme za ľudovou piesňou 

Slávik 

MAKS 

Gymnastický štvorboj 

Detský čin roka 

Európa v škole 

Prečo mám rád slovenčinu 

Výtvarné súťaţe  

Malý futbal ţiakov   

 

Zapísala: Mgr. Lenka Kaffelov 
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Správa o činnosti ŠKD v šk. roku 2009/2010 

Činnosť ŠKD vychádzala z Plánu práce na šk. rok 2009/2010 a riadila sa Plánom 

práce školy, Výchovným programom ŠKD a Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR 

pre školy a školské zariadenia na školský rok 2009/2010. 

V šk. roku 2009/2010 pracovalo v ŠKD 5 oddelení, v ktorých bolo zapísaných 137 

ţiakov 1. - 5. ročníka. S deťmi pracovalo 5 kvalifikovaných vychovávateliek. 

Odd. Vychovávateľka Počet žiakov Triedy 

I. odd. Mgr. Ľuba Sobotová 27 I.A+3.B+5.B 

II. odd. Anna Kubešová 28 I.B+3.B 

III. odd. Mária Veselá 27 2.A+4.B 

IV. odd. Mária Uličná 28 2.B+4.A 

V. odd. Nina Klčová 27 3.B+4.A 

Cieľom činnosti ŠKD bolo poskytnúť ţiakom oddych, relaxáciu a rozvoj 

psychických a fyzických funkcií, ktoré kompenzovali školskú pracovnú záťaţ. Našou úlohou 

bolo formovať sebavedomie, sebaovládanie detí, rozvíjať vlastnú fantáziu detí. Vo výchovnej 

práci sme sa zamerali na účelné vyuţívanie voľného času a na plnenie základných povinností 

ţiakov. 

Výchovná práca mala výrazne činnostný charakter vo všetkých zloţkách vých. - vzdelávacej 

činnosti (spoločensko-vednej, prírodovednej, esteticko-výchovnej, pracovno-technickej 

i športovo-rekreačnej). Zvýšenú pozornosť sme venovali environmentálnej výchove, rozvoju 

kladného vzťahu k prírode, prirodzenému pohybu na čerstvom vzduchu, rôznym druhom 

pohybových aktivít. 

Odpočinková činnosť bola zameraná na relaxáciu po vyučovaní počúvaním hudby, 

rozprávok, rozhovormi s deťmi atď.  

V príprave na vyučovaní sme sa venovali nácviku a postupnom ovládaní samostatnej práce, 

systematickej a pravidelnej príprave na vyučovanie. 

V ŠKD pracovalo 5 záujmových krúţkov zameraných na esteticko-výchovnú 

a športovú činnosť: 

 Mgr. Ľ. Sobotová Literárno – dramatický krúţok 

 A. Kubešová Výtvarná technika 

 M. Veselá Šikovné ruky 

 M. Uličná Pracovno – výtvarný krúţok 

 N. Klčová Pohybové hry 

Všetky vychovávateľky sa počas celého školského roka zúčastňovali akcií 

poriadaných školou: 

 Vyzdobili ŠKD  ako  privítanie nových prvákov 

 V jesennom období vyrábali s deťmi práce z prírodného materiálu 

 V jednotlivých oddeleniach pripravili deťom Mikulášske prekvapenia 

 Pripravovali výrobky na Vianočné trhy pri príleţitosti Dňa otvorených dverí 

 V spoločnej herni vyzdobili vianočný stromček a pripravili rozprávkový deň 

 Zúčastnili sa súťaţe O najkrajší Betlehem 

 Robili masky a zúčastnili sa školského karnevalu 

 Pri príleţitosti zápisu nových prvákov vyrobili s deťmi pre nich darčeky 

 Zúčastnili sa prípravy na Školskú akadémiu v Dome umenia 
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 Navštívili zo ţiakmi prvého ročníka pri  príleţitosti Týţdňa kniţníc Mestskú kniţnicu 

a zaregistrovali ich ako nových čitateľov 

 P. Klčová sa so ţiakmi zúčastnila programu z príleţitosti otvorenia podujatia Zázračný 

oriešok 

 Zúčastňovali sa školských výletov, p. Kubešová bola v škole v prírode 

 Aktívne spolupracovali s triednymi učiteľmi, rodičmi a školskou psychologičkou 

 V úsilí o vytvorenie estetického a harmonického prostredia robili počas celého roka aktuálnu 

výzdobu tried i priľahlých priestorov. 

 

V šk. roku 2009/2010 sa uskutočnili 4 zasadania MZ v termínoch a programe podľa plánu 

práce MZ. 

       vypracovala: Mgr. Ľuba Sobotová 

 

Vyhodnocovacia správa CJ 2008/2009 

 
- rozvíjali sme všetky 4 jazykové zručnosti s dôrazom na komunikáciu 

- Ch. Wiliams, 7.A  sa umiestnil v krajskom kole olympiády v AJ na II. mieste, 

pripravovala ho p. uč. Hlobeňová 

- dopĺňali sme učivo dostupnou doplnkovou literatúrou a časopismi Hurrá /Nj/ a Hello 

/Aj/ a L AMITIE /Fj/ 

- na škole fungovali krúţky: Anglický jazyk hrou p. Gregoričková a Nemecký jazyk 

hrou p. uč. Blahunková 

- ţiaci tvorivo a samostatne pracovali na projektoch, scénkach, rozhovoroch podľa 

učebných plánov 

- spolupracovali sme s vydavateľstvom Oxico a Infoa 

- medzipredmetové vzťahy boli dodrţané /Powerpoint: Prezentácia školy, Internet vo 

výučbe + vyuţitie skicára na I. stupni a projekt cez PC , práca s multimediálnou 

tabuľou, DVD, zahrnutie do výučby hudobnú, výtvarnú výchovu, matematiku, 

zemepis.../ 

- prebehli vzájomné hospitácie podľa potreby 

- rozdelenie čiastkových úloh bolo dodrţané 

- deti zhotovovali vlastné pozdravy / valentínske, veľkonočné.../  

- aktuálne sa vyzdobovali učebne v učebniach Aj a Nj jazyka + multimediálnej učebni 

- prekladali sme súvislé texty z časopisov  podľa náročnosti a vedomostí ţiakov 

- vyuţívali sme PC miestnosť na zhotovovanie projektov, vyhľadávanie informácií, 

precvičovanie gramatických časov, slovnej zásoby, utvrdzovanie slovnej zásoby, 

vyuţívali sme PC slovníky pri samostatnej a tvorivej práci, vyuţívali sme webové 

stránky s cvičeniami..... 

- vyuţívali sme i  multimediálnu učebňu a pracovali so zakúpeným softwarom      

      a pripravovali si i vlastné cvičenia a aktivity na utvrdenie učiva cez USB kľúč 

- deti zhotovovali projekty na témy: 

I.stupeň: Moji priatelia, Hračky, Piknik, Tvár príšery, Ovocie, Oblečenie, Zvieratká 

/Aj/ ţiaci I. ročníka budú hodnotení ústne. 

 

II. stupeň: Moje zvieratko, Veľká noc, Moja rodina, Šport , Jedálny lístok, Predpoveď 

počasia, Môj obľúbený film, Školské pravidlá, Obľúbené mesto/krajina, 

Narodeninová oslava, Dom snov, Zachráňme prírodu, Deň matiek, Plány do 

budúcnosti, Ročné obdobia, Naše mesto, Moja izba/trieda, Londýn, Kanada, NY.... 

/Aj/ 
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Ţivotné prostredie, Obľúbená hviezda, Dovolenka snov, Moja izba, Moje zvieratko, 

Recepty, Piešťany, Môj najlepší priateľ, Slovensko, Nakupovanie /Nj/ 

 

Veľká noc a Moja rodina /Fj/ 

 

- p.uč.Blahunková a Hlobeňová sa zúčastnili v júni so ţiakmi exkurzie vo Viedni  

- jednotliví vyučujúci viedli so ţiakmi konverzácie z reálneho ţivota podľa úrovne a 

schopností detí + podľa uč. osnov na témy: /Moje prázdniny, Moje zvieratko, 

Rozprávanie o sebe, o rodine, Denný program ţiakov, Moje záľuby, Viedeň, 

Nakupovanie, zvyky a tradície v angl./nemecky hovoriacich krajinách, V reštaurácii, 

V hoteli, U lekára, Drogy a Šikanovanie.../. 

- vyučujúci si zhotovovali vlastné pomôcky a testy podľa potreby.  

- na spestrenie hodín sme zaraďovali do výučby súťaţe ako Kufor, Milionár, Riskuj, 

      Bingo, Slimáka, 5 proti 5 atď. Ţiaci sú súťaţiví a veľmi radi súťaţia formou hier. 

- zároveň sme zaraďovali do vyuč. procesu drámu – reprodukcia príbehov z učebníc 

-     na I. stupni vyučujúce organizovali v rámci triedy a hodín súťaţe o najlepší prednes 

       básne, prípadne čítanie prózy a spievanie piesní. Učila deti rôzne aktuálne riekanky. 

      -     vyučujúce sa snaţili, čo najviac aktívne zapájať do vyuč. procesu ţiakov, preto často  

             vyuţívali prácu vo dvojiciach a prácu v skupinách. /čítanie dialógov, príbehov  z  

       učebníc/ 

- v nejazykových triedach sme sa snaţili o individuálny prístup k slabším ţiakom     

a v jazykových triedach čo najviac vyuţívať schopnosti talentovaných ţiakov 

- v máji ţiaci deviateho ročníka, ktorí majú ako prvý jazyk anglický a nemecký jazyk 

sa zúčastnili inšpekčného testu. Výsledky: AJ: 73.3%, NJ: 43.35% 

- učiteľský zbor podľa záujmu navštevuje kurz anglického jazyka na našej škole a p. 

uč. Kollárová sa zúčastňuje vzdelávania učiteľov I. stupňa z AJ, ktoré organizuje ŠPÚ 

v BA. 

- ţiaci Belmechri, Sloboda z 9. ročníka boli prijatí na bilinguálne štúdium 

 

 

Vypracovala: Mgr. Švecová S.

    

 

Vyhodnocovacia správa PK – SJL za  šk. rok 2009 - 2010 
 

- Na olympiáde zo SJL v okresnom kole reprezentovala našu školu 

   ţiačka 9. A triedy Alena Marková – umiestnila sa na 5. mieste 

   -     V porote okresného kola súťaţe Šaliansky Maťko pracovala 

          p. uč. Petríková 

- Vyučujúce  SJL  aktívne spolupracovali s Mestskou kniţnicou 

v Piešťanoch 

- Ţiaci 6.A a 6.B navštívili divadelné predstavenie v Trnave - 

Pekielko  a Anjelinka 

- Ţiaci 8.A a 9.A videli činoherné predstavenie autorov lyrizovanej 

prózy  –  Piargy  v Divadle  A.  Bagara v  Nitre. 

- Ţiaci 8.A a 6.A  tried  absolvovali exkurziu v Modre a na Devíne  

- Ţiaci deviatych  ročníkov  vypracovali skúšobný monitor zo SJL 

   pod vedením p. uč. Zemanovej 

-    Vyučujúce  SJL  vypracovali   časovo  –  tematické   plány   pre 

integrovaných ţiakov 

-     Vzájomné  hospitácie  prebehli podľa potreby vyučujúcich SJL 



 22 

 

- Na olympiáde zo SJL reprezentovala našu školu A. Marková - 9. A 

 

- Hollého  pamätník -  školské  kolo  zorganizovali  učitelia  SJL.  

Víťazi  postúpili do okresného kola. 

 

- V okresnom  kole  získala  prvé miesto  A.  Marková  9.A a druhé 

miesto E. Paulovičová 7. B. – poézia. 

V prednese prózy sa umiestnila J. Počuchová na 3.mieste. 

 

  -  Ţiačka 6.A triedy Jana Počuchová sa umiestnila v celoslovenskej 

súťaţi Literárny Keţmarok na treťom mieste 

 

- V súťaţi Európa v škole získala prvé miesto v II. kategórii Michaela 

Petrášová z 5.A a Mária Ondrášiková z 5.A druhé miesto. 

 

 

- Ţiaci  9. AB  napísali  monitor  zo  SJL  na  71,7%. 

 

 

- Vyučujúce  SJL  aktívne  spolupracovali  s  Mestskou  kniţnicou  

v Piešťanoch  a  oboznamovali  ţiakov  s  literárnymi  výročiami  

formou nástenných novín. 

 

- Vzájomné  hospitácie  prebehli  podľa  potreby vyučujúcich  SJL 

 

   

- Ţiaci  6.AB navštívili divadelné predstavenie v Trnave - Pekielko 

a Anjelinka 

 

     - Triedy 8.A a 5.A navštívili predstavenie  Mrázik na  Novej  scéne 

   v Bratislave 

 

-  Ţiaci  8.A  a  6.A  boli  na  exkurzii v Modre  a  na  Devíne  

 

                                                                           

                                                                                 

                                                                                            Vedúca PK-SJL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmetová komisia spoločensko-vedných predmetov 

 
Všetci učitelia plnili učebné osnovy a učebné plány, predpísané učivo bolo prebrané a so 

ţiakmi je dôkladne zopakované  

Ţiaci sa pod vedením pedagógov sa zúčastnili celoročných súťaţí, olympiád a kvízov. 
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V veľkým ohlasom sa stretla akcia Deň otvorených dverí. Rodičia si prišli pozrieť práce 

svojich detí. Do akcie sa zapojili vyučujúci, ktorí prezentovali rôzne projekty ţiakov 

a pripravili kultúrny program v anglickom jazyku. 

Mgr. Petríková sa so ţiakmi zúčastnila súťaţe o najkrajší betlehem. Pripravovali sme našich 

ţiakov na príchod novej meny – euro. Téme sme sa venovali na hodinách dejepisu, 

občianskej náuky i na triednických hodinách. V marci sa uskutočnil LVK ţiakov 7. ročníka 

v Račkovej doline. 

Mgr. Petrášová navštívila so ţiakmi SND v Bratislave- div. predstavenie „Dom v strání“. 

Mgr. Netriová sa so svojimi ţiakmi zúčastnila exkurzie k projektu „Moje mesto Piešťany“. 

Mgr.  Mazáková zapojila ţiakov školy v rámci hudobnej výchovy do súťaţe „Putujeme za 

ľudovou piesňou“ a „Slávik Slovenska“. Ţiačka 5.A triedy Karabová sa umiestnila na 3. 

mieste v okresnom kole. 

Mgr.Blahunková pripravovala ţiakov na ONj. V krajskom kole získali naši ţiaci M. 

Stankovský a M Viečorek 2. miesto. 

Zúčastnili sme sa olympiády z dejepisu organizovanú CvČ v Piešťanoch. 

Veľa súťaţí prebehlo v športe pod vedením p. Uherčíka, p. Klčovej a p. Netriovej. 

Stolný tenis : 

-regionálne kolo – dievčatá obsadili 2. miesto. 

Basketbal : 

- mladší chlapci 5. miesto v mestskej lige 

Volejbal: 

- chlapci 5. miesto 

Vybíjaná: 

- dievčatá 3. miesto v skupine 

Gymnastika štvorboj: 

- skupina „B“ chlapci + dievčatá 3. miesto 

- skupina „C“ chlapci + dievčatá 3. miesto 

1. miesto kraj a celoslovenské kolo – najlepšou gymnastkou bola Evka Domonkošová. 

Orientačný beh: 

- 3. miesto kraj 

Atletika: 

- dievčatá 3. miesto 

Futbal staršie ţiačky: 

- 2. miesto kraj 

Piešťanské hry: 

- dievčatá 1. miesto -  3x 

                 2. miesto – 8x 

                 3. miesto – 6x 

Učitelia sa snaţili vyuţívať v učebnom procese multimediálnu učebňu. 

Triedni učitelia so ţiakmi na triednických hodinách riešili aktuálne problémy v triednych 

kolektívoch, venovali sa problematike šikanovania, domáceho násilia, odstraňovania zlých 

ľudských vzťahov  a pozornosť venovali i dopravnej výchove a dodrţiavaniu pravidiel 

bezpečnosti v škole i mimo nej. 

 

Vyhodnotenie práce predmetovej komisie prírodovedných predmetov v školskom roku 

2009/2010:   

 

 V predmetovej komisie sú zaradené predmety matematika, fyzika, chémia, prírodopis 

(biológia), zemepis(7. – 9. roč.)  a informatika. 

Matematiku v tomto školskom roku vyučovali pp. uč. Kazík, Škyrtová, Bolješik, Matulíková. 

Fyziku vyučovali pp. uč. Matulíková, Bolješik, Uherčík. Prírodopis a biológiu vyučovala  p. 
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uč. Madlová. Zemepis vyučovala  p. uč. Netriová. Chémiu vyučovala  p. uč. Matulíková. 

Prácu s počítačom resp. informatiku vyučovali  pp. uč. Ţačok, Kazík a Matulíková.  

 Všetci vyučujúci mali  vypracované časovo-tematické plány v súlade s učebnými 

osnovami a vzdelávacími štandardmi. Učivo sa prebralo vo všetkých predmetoch v súlade 

s časovo-tematickými plánmi.  V matematike boli napísané trištvrteročné a koncoročné 

písomné práce, zhodnotené a opravené.  

Ţiaci aj vyučujúci sa zapojili do korešpodenčnej súťaţe MAKS, do matematickej 

olympiády, do geografickej olympiády, fyzikálnej olympiády, do biologickej olympiády 

a chemickej olympiády, do pytagoriády a do celoštátnej súťaţe EXPERT. 

Výsledky Matematickej olympiády v obvodnom  kole: 

 S. Kumančíková (9.A) – 7. miesto -  úspešná riešiteľka 

 R. Baláţiková (5.A) – 5. miesto -  úspešná  riešiteľka 

          O. Šatala (5.A) – 6. miesto – úspešný riešiteľ 

          N. Patrik (6.A) – 3. miesto – úspešný riešiteľ 

 M. Benko (7.A) – 2. miesto - úspešný riešiteľ 

 L. Bačová (7.A) – 3. miesto - úspešná  riešiteľka 

Ţiačky a ţiakov pripravovali pp. uč. Kazík a Bolješik. 

Výsledky pytagoriády v obvodnom kole: 

 P. Ševčík (8.A)   – 3. miesto  

 L. Bačová (7.A)  – 1.miesto 

 O. Šatala (5.A)   – 3.miesto 

 J. Bača (5.A)      – 9.miesto 

Výsledky súťaţe MAKS: M. Benko, T. Štorková (7.A)   5.miesto v SR 

     J. Bilený, M. Jenčík (8.A)       13. miesto 

     V. Krutáková , J Počuchová (6.A)  16. miesto  

Výsledky obvodného kola geografickej olympiády: 

J. Matulík (7.A) – 2. miesto - úspešný riešiteľ 

L. Čapušková (8.A) – 7. miesto - úspešná  riešiteľka 

J. Bilený (8.A) – 9. miesto - úspešný riešiteľ 

J. Matulík postúpil do krajského kola, obsadil 4. miesto a bol úspešný riešiteľ. Ţiakov 

a ţiačky pripravovala p. uč. Netriová 

Výsledky obvodného kola fyzikálnej olympiády a archimediády: 

M. Benko (7.A) – 3. miesto - úspešný riešiteľ 

J. Bilený (8.A) – 3. miesto - úspešný riešiteľ 

Ţiakov pripravovala p. uč. Matulíková. 

Do obvodného kola chemickej olympiády nebol prihlásený ţiadny ţiak.  

Výsledky obvodného kola biologickej olympiády: 

M. Gonová (8.A) – 5. miesto v kat. zoológia - úspešná  riešiteľka 

 D. Seriš (8.A) – 6. miesto v kat. zoológia - úspešný riešiteľ 

M. Jenčík (8.A) – 8. miesto v kat. zoológia - úspešný riešiteľ 

 J. Bilený (8.A) – 1. miesto v kat. botanika - úspešný riešiteľ 

 D. Teličiaková (8.A) – 3. miesto v kat. botanika - úspešná  riešiteľka 

J. Bilený sa v krajskom kole umiestnil na 5. mieste a bol úspešný riešiteľ 

Ţiakov a ţiačky pripravila p. uč. Madlová. 

 Ţiaci našej školy sa zúčastnili súťaţe EXPERT aj v oblasti Bity a bajty a Tajomstvá prírody. 

Výsledky ţiakov, ktorí sa umiestnili celkovo do 100. miesta v poradí: Bity a bajty: J. 

Počuchová (6.A)  44. miesto 

           N. Patrik (6.A)         99. miesto  

           A. Elchison (7.A)    100. miesto 

         Tajomstvá prírody:  J. Matulík (7.A)        38. miesto 

      M. Benko (7.A)       48. miesto  
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J. Matulík a M. Benko sa v celkovom hodnotení zaradili v rebríčku TOP EXPERT na 27. 

a 71. mieste. 

Tak ako kaţdý rok , aj teraz boli ţiaci deviateho ročníka celoštátne testovaní v MONITORE. 

Testovnia sa zúčastnilo 60 ţiakov. Vo výsledku naši ţiaci dosiahli priemerný počet bodov  

z matematiky 11,87 a zo slovenského jazyka 14,33. Percentuálna úspešnosť školy 

z matematiky  v rámci SR 60,1 % a zo slovenského jazyka 67,6 %.  

Do predmetových olympiád sa zapojili a samotní učitelia.  P. uč. Netriová pracovala 

v komisii OK GO. V komisii Biologickej olympiády pracovala p. uč. Madlová. P. 

uč.Matulíková  je predsedkyňou OK FO. V komisii MO pracoval p. uč. Kazík. 

Príprava ţiakov na súťaţe a príprava ţiakov na Monitor prebiehala v rámci krúţkov – 

Matematika  jednoducho, Poznaj a chráň, fyzikálno-chemický, Hravá matematika, 

Matematika hrou, Práca s počítačom 1. stupeň. 

V rámci krúţku Poznaj a chráň p. uč. Madlová zorganizovala výstavu zeleniny „Zdravá 

výţiva“, výstavu ihličín „Poznávame a chránime ihličnaté dreviny“, exkurziu do skleníka 

a počas Vianoc výstavu „Vianočné aranţovanie“. 

V mesiaci jún boli ţiaci 9. ročníka na exkurzii v JE Jaslovské Bohunice, ktorú zorganizoval 

p. uč. Bolješik. P. uč. Netriová organizovala tento školský rok Projekt „Slovensko“,  so 

ţiakmi navštívila  „Astrofilm“ a v rámci turistického pochodu si ţiaci trénovali čítanie 

z mapy, z terénu a orientáciu v teréne. Práca členov predmetovej komisie bola rozsiahla, 

rozmanitá a hlavne náročná. 

 

 

1. 7. 2010                                                     Vypracovala: Matulíková Š., mgr. 

                                                     

 

Vyhodnotenie práce výchovného poradcu v šk. roku 2009 -2010 
 

V  tomto  školskom roku pracoval  na  našej  škole na čiastočný úväzok aj školský 

psychológ,   preto  sa  pracovná   náplň  výchovného   poradcu  sústredila   hlavne 

na rozmiestnenie ţiakov deviateho ročníka.  

Celý  proces  rozmiestnenia ţiakov deviateho ročníka  sa uskutočnil  spracovaním  

v programe  Proforient. Termíny stanovené harmonogramom na začiatku šk. roka 

boli dodrţané. Dochádzku v deviatom ročníku ukončilo 60 ţiakov z toho 31 dievčat.  

Záujem  ţiakov  v priebehu  šk.  roka  bol  veľmi  rôznorodý,  ţiaci  menili  odbory 

vzhľadom na meniace sa  kritériá  prijímania  ţiakov na stredné školy.  Kaţdý  ţiak 

mal  moţnosť okrem  dvoch  prihlášok,  podať si  tretiu  prihlášku  na taký študijný  

odbor, kde  sa vyţaduje  talentová skúška. Túto  moţnosť vyuţili 3  ţiaci deviateho 

ročníka. Tieto prihlášky boli odoslané vo februári. Všetci ţiaci boli prijatí. V druhej  

polovici januára bola prevedená schôdza za účasti rodičov ţiakov deviateho ročníka  

a výchovných  poradcov  stredných  škôl a stredných odborných učilíšť  z  Piešťan.  

Účasť  rodičov   bola   94%.  Výchovný   poradca  a   zástupcovia   stredných   škôl  

informovali  rodičov o študijných  a učebných  odboroch  a  aj  o  kritériách prijatia   

na stredné školy. 

Všetky základné údaje o ţiakovi sú zakomponované  v programe  ŠVS Piešťany – 

Proforiente,  ktorý   je  zakódovaný heslom,  pod  dozorom  výchovného poradcu. 

Z tohto programu boli vytlačené prihlášky aj zápisné lístky.   Prihlášky podpísané 

zákonným zástupcom, ţiakom a potvrdené lekárom odovzdali ţiaci do 30. 4. 2010  

výchovnému  poradcovi.  Prihlášky  boli  odoslané  alebo doručené  osobne   pred 

stanoveným  termínom 20. apríl. Celkom  boli  odoslané   prihlášky  na  20    škôl. 

Prijímanie  na  stredné  školy  prebehlo  bez  prijímacích  pohovorov,   ktoré   boli  

na všetkých stredných školách zrušené. Prijímací proces bol  neprehľadný  hlavne  
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z dôvodu prijatia na obidve školy a nutnosti sa rozhodnúť a zaniesť zápisný lístok 

na jednu školu.  Z tohto dôvodu  potom  prijímanie trvalo dlhšie,  ale  všetci  ţiaci 

boli prijatí v prvom kole. 

Na Gymnázium  P.  de  Coubertina  v Piešťanoch bolo prijatých z piateho ročníka  

7 ţiakov a z toho 4 dievčatá.  

K dnešnému dňu 25. 6. 2010 sú všetci ţiaci prijatí na stredné školy. 

Ţiaci  8.ročníka, ktorých  je  61, majú  všetci vypracovaný  v programe Proforient  

zavádzací  list, vypísanú prihlášku, pripravenú na odoslanie na OPPP. 

16  ţiakov má  záujem  o gymnaziálne   štúdium, 33 ţiakov má záujem o štúdium 

na stredných  odborných  školách,12 ţiakov  o štúdium  na učňovských odboroch. 

 

     Výchovný poradca: Mgr. Jana Petríková 

 

 

Hodnotenie projektu Škola podporujúca zdravie za rok 2009/2010 
 

 

      Plán projektu ŠPZ vychádza z Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva 

školstva SR pre školský rok 2009/2010 a z dokumentov Vlády Slovenskej republiky 

o prioritách nášho Národného programu podpory zdravia. 

Cieľom nášho projektu je vytvárať a udrţiavať zdravé prostredie v škole. 

Zameriavame sa na ochranu zdravia detí aj dospelých, na vytváranie zdravej klímy v škole, 

na utváranie zdravého ţivotného štýlu. Vytvárame aktivity zamerané proti škodlivosti 

fajčenia a vplyvu alkoholu a návykových látok. 

 Prostredníctvom ţiackeho parlamentu  a aktivistov Zóny M sme sa zapájali do aktivít 

a organizácie ţivota školy. Ţiaci pomáhali pri rôznych výstavách, besedách, zberoch 

a zbierkach, karnevale a školskej akadémii. 

V rámci zdravotnej výchovy sme usporiadali výstavu zdravej výţivy a výţivových doplnkov 

a bezlepkovej diety. Ţiaci absolvovali preventívnu prehliadku u stomatológa. V školskej 

jedálni je podávaná vyváţená strava doplnená ovocím a zeleninovými šalátmi ako aj 

mliečnymi výrobkami. 

Ţiaci tretích a štvrtých ročníkov chodili na kurzy plávania. Ţiaci druhých ročníkov a 4.B 

strávili týţdeň v škole v prírode v Svätom Jure. Ţiaci siedmeho ročníka sa zúčastnili 

lyţiarskeho výcviku. Deti 1. stupňa mali moţnosť  vidieť ukáţky Kanys terapie s cvičeným 

psom. Problémové deti si vyskúšali účinky takejto terapie.  

Enviromentálnu výchovu sme zahrnuli do učebných osnov  všetkých predmetov. 

V oblasti humanizácie vzťahov sme vytvárali kľudné a tvorivé prostredie. Pracovníci školy 

sa stretli na spoločenských stretnutiach, výletoch a športových aktivitách. 

 Širokú verejnosť informujeme o dianí v škole na stránkach školského časopisu 

a webových stránkach školy. 

 

Zoznam akcií v školskom roku 2009/2010: 

Deň úcty k starším 

Výstava zdravej výţivy 

Svetový deň zvierat 

Na kolesách proti rakovine 

Besedy -  Polícia, drogy, návykové látky   

Mikuláš 

Nebezpečenstvo výbušnín – prednáška 

Posedenie pri kapustnici 

Výroba darčekov pre budúcich prváčikov 
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Návšteva budúcich prvákov v škole 

Fašiangový karneval  

Valentínska pošta 

Deň učiteľov – bowling 

Beseda s políciou 

Kanys terapia 

Deň narcisov – zbierka 

Deň belasého motýľa – zbierka 

Skleróza multiplex – zbierka 

Výstavy a besedy v kniţnici 

Škola v prírode 

Školská akadémia 

Oslava Dňa detí 

Ukončenie ţiackeho parlamentu a protidrogového krúţku v šk.r.2009/2010 

 

                                                   Koordinátor projektu      Mgr. Lenka Kaffelová 

 

Vyhodnotenie plánu činnosti primárnej prevencie za škol. rok 2008/2009 

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sme sa snaţili zabezpečiť aktívnu ochranu detí pred 

sociálno-patologickými javmi.  

Skúsenosti na škole z minulých rokov nám ukazujú na to, ţe rizikové formy správania u 

našich ţiakov (ako napr. fajčenie, pitie alkoholu, uţívanie drog, nechránené sexuálne 

aktivity, kriminalita a porušovanie sociálnych noriem) vystupujú do popredia hlavne v 

období rannej a strednej adolescencie najmä z týchto dôvodov: 

 Vznikajú problémy v  rôznych oblastiach ţivota 

 Deti zaostávajú v psycho-sociálnom vývoji, sebakontrole, sociálnych zručnostiach, 

nevedia sa vyrovnať so záťaţovými situáciami a nemajú vytvorený pozitívny ţivotný 

program 

 Vplyv sociálneho prostredia ( rodinné prostredie, spôsob výchovy, vzor rodičov ) 

 Droga súčasťou ţivotného štýlu , relaxácie zábavy  

Práve tieto dôvody, sa ukazujú ako spúšťače rizikového správania, pre agresivitu, 

šikanovanie, xenofóbiu, rasizmus  a iné sociálno-patologické javy. 

 Po prehodnotení situácie na škole, sme prijali opatrenia a zapojili do prevencie čo 

najviac ľudí.     

 Všeobecné úlohy: 
 

V spolupráci s triednymi učiteľmi a zákonnými zástupcami ţiakov sme sa 

snaţili o včasné podchytenie, poradenstvo a sprostredkovanie, korigovanie 

rizikových prejavov v správaní detí. Spoločne chceme sprostredkovať 

výchovu k humanizácii a tolerancii v ţiackych kolektívoch. Bol zabezpečený 

pre kolegov pedagógov  propagačný materiál (na triedne nástenky) a 

metodický materiál (napr. časopis Čistý deň). Spolupracujeme s vedením 

školy  s PK výchov, s výchovným poradcom.  Prevencia bola realizovaná 

programovo vo všetkých triedach v týchto bodoch: 



 28 

 máme zaloţený aktív ţiakov protidrogovej prevencie 

 z kaţdej triedy preškoľujeme dvoch aktivistov prevencie a zvolenie nových 

členov  

 v piatom ročníku preškoľujeme nových členov 

 dotazníky a mapovanie situácie v tomto roku v kaţdej triede 

 v spolupráci s ostatnými pedagógmi a triednymi učiteľmi sme vytipovali 

ţiakov, kde by mohlo prísť k rizikovému správaniu. Podozrenia z fyzického 

alebo  psychického týrania, či ohrozenia, podozrenia z šikanovania. 

 Na triednych schôdzkach sme oboznámili  rodičov s dôleţitými postupmi prevencie na 

škole, ale aj s protidrogovými smernicami , sankciami a pravidlami vyplývajúcimi zo 

školského poriadku.    

 Okrem stretnutí aktivistov protidrogovej prevencie spolupracujeme s rôznymi zloţkami, 

ktoré majú v programe  prevenciu a pokračujeme vo vytváraní informačnej a vzdelávacej 

pomoci. Máme  na škole psychológa, s ktorým  úzko spolupracujeme.  Ďalej sme 

v spolupráci  s mestskou kniţnicou, mestskou políciou, mestským Protidrogovým fórom. 

 V rámci profesionálnej orientácie  so strednými školami v Piešťanoch a inými odbornými 

organizáciami sa spoločnými silami sústreďujeme na túto problematiku. Aj tento rok sme  

finančne podporili „ Spolok na ochranu zvierat“ a „Mestský útulok .“  

Orientačný plán. 

 

Bol doplňovaný počas roka aktivitami organizovanými vedením školy a akciami, ktoré 

prebiehajú v dlhodobom projekte „Ţiak“.  

September :  

 -   voľba triednych aktívov, fotenie 

 -   noví členovia zóny “ M”, voľba rady 

 -   vytvorenie rámcového plánu  

 -   propagácia, moţnosti vyuţívať svoj voľný čas v rôznych záujmových krúţkoch 

 -   Školský poriadok, Protidrogová smernica, odoberanie časopisu “ Čistý deň”  

Október    : 

-     Otvorený list rodičom –  spolupráca pri prevencii dieťaťa  

- monitorovanie situácie vo vlastných  tried. kolektívoch  

- dotazník na zistenie problému s šikanovaním ţiakov na školách 

- dotazník na zistenie problému s pitím alkoholu  

- zvolenie postupov a doplnenie plánu          

- pomoc pre zvieratká 

-  súpolupráca s p. Husákovou, členkou mestskej polície, beseda a praktické aktivity v 

prevencii od návykových látok 

November : 

- Motivácia k zdravému spôsobu ţivota, odmietnutiu návykových, látok výhody 

zdrţanlivosti drog, nácvik komunikácie, dramatizácia – kde v úlohe poradcov odpovedajú 

si ţiaci navzájom  na aktuálne otázky 

- Deň boja proti drogám, Stop fajčeniu, aktivity v triednych kolektívoch, propagácia 

/televízia Karpaty/ 

December : 

-      Deň otvotených dverí, triedne večierky  

- besedy, výmena skúseností, získavanie nových informácií  
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Január 

- zdravý spôsob ţivota, voľný čas  a jeho vyuţitie, šport a jeho význam, LVZ, správna  

výţiva, relaxačné metódy, techniky odburávania stresu na základe kineziológie a i. 

Február. 

 

- práca v triednych kolektívoch – prevencia proti kriminalite, bezpečnosti v škole aj doma, 

pri prechode zo školy domov  

- správne telefonovanie, komunikácia s cudzími ľuďmi, výber priateľov 

 

Marec 

Rozbor reklám alkoholu a tabaku 

Pôsobenie prírody na výchovnú, emotívnu aj zdravotnú stránku ţiakov 

 

Apríl 

Propagácia, nábor  a výber ţiakov na letný tábor zameraný na prevenciu závislostí 

v spolupráci s mestskou políciou Aj tento rok sa zúčastnia dvaja ţiaci/koordinátori / 

Rizikové vzorce správania. Rozpoznať a vedieť riešiť problém 

Demokracia práv dieťaťa 

 

Máj 

Spoločenská tolerancia drogy 

Novo vzniknuté smery u mladých ľudí /v hudbe i v ţivote / 

Otázky zdravej výţivy – beseda o knihe „Niet inej cesty“ 

Rasizmus – fašizmus, nacionalizmus 

 

Jún  
Cvičenie v prírode v spolupráci s mestskou políciou   

Záverečné zhodnotenie, odmeny a pochvaly pre aktívnych ţiakov, BOZ na prázdniny, rady 

doporučenia             

Postupovali sme  podľa orientačného plánu. Okrem monitorovania situácie v triedach, 

dotazníkov na zistenie problému s fajčením a pitím alkoholu, sme robili 

rozhovory, prednášky k aktuálnym témam .Pracovali sme s aktuálnymi informáciami 

z oblasti  prevencie , ktoré sme získavali vďaka mesačníku „Čistý deň „. Bola akcia 

usporiadaná úradom vlády „ Týţdeň boja proti drogám“, Svetový deň boja proti drogám a 

sociálno-patologickým javom“ . 

Koordinátor primárnej prevencie sa zúčastňoval  pracovných seminárov koordinátorov, kde 

sa pripravujú nové protidrogové smernice na školách a prebiehali tento rok školenia 

zamerané na šikanovanie ţiakov na školách. Tento problém sa rozrastá všeobecne 

v ţiackej komunite , preto sa najmä naň  zameriame v svojich plánoch  budúci školský rok 

Záver 

Primárna prevencia sa týkala vytvoreniu komplexných podmienok a predchádzaniu vzniku 

sociálno-patologických javov. V rámci nej sme kládli dôraz na tie skupiny ţiakov, ktorí ešte 

neprišli s nimi do kontaktu. V dnešnej dobe vzniká situácia kde sa nedá robiť, len jeden druh 

prevencie / napr. protidrogová./V poslednom čase sa stretávame u detí s nelátkovými 

závislosťami ako je závislosť na internete, alebo neadekvátne pouţívanie mobilných 

telefónov. Zvýšili sa problémy, týkajúce sa návštev podnikov cez víkend najmä vo 

večerných hodinách, pitie alkoholu u detí uţ na prvom stupni /ponúkanie v rodinách, zlé 
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vzory / Vzhľadom na vzniknuté problémy aj na našej škole, sa budeme snaţiť spolu 

s vedením školy, učiteľmi aj rodičmi  odstrániť tieto rušivé vplyvy . Sledujeme 

a monitorujeme v rámci školy prevenciu - delikvencie kriminality, šikanovanie, záškoláctvo, 

mravnú trestnú činnosť. V spolupráci s mestskou  políciou boli vypracované propagačné 

materiály k týmto témam a v spolupráci s triednymi učiteľmi prediskutované v jednotlivých 

triedach  

Medzi najvýznamnejšie  formy prevencie podporujeme, záujmovú činnosť ţiakov, ktorá 

sa na našej škole pekne rozbehla vo forme krúţkov. Chcem vyzdvihnúť akcie školy 

zamerané na túto problematiku / koncerty, divadelné predstavenia, ale aj zásluţnú výchovnú 

prácu p. triednych učiteliek I. a II. stupňa, ktorá určite prispela k zlepšeniu výchovy 

a prevencii týchto neţiaducich spoločenských javov, ako aj prácu všetkých pedagógov na 

mimoškolských akciách, krúţkovej činnosti, LVZ a súťaţiach. Práve na týchto akciách sa 

v ţiakoch podporuje správny postoj k zdravému spôsobu ţivota, dôvera vo vlastné sily 

a kladné vlastnosti osobnosti. To je tá najlepšia prevencia. Preto by sme opäť chceli 

upozorniť aj na špeciálne  motivačné projekty, ako bola škola v prírode pri mori, ktorá 

okrem iných kladov napomáhala aj k zdravému ţivotnému štýlu a posilňovaniu pozitívnej 

klímy v škole i k jej zviditeľneniu. Tieţ  je  dôleţité  podporovať a  upevňovať dobrú ţiacku 

samosprávu cez ţiacky parlament.  

 Nové úlohy vyplývajúce z dotazníkov, rozhovorov a monitorovania na škole ako 

prevencia proti negatívnym javom, ktoré sa najviac objavovali : úlohy na budúci 

školský rok 

Doma – domáce ubliţovanie 

Spolupráca rodičov a školy 

Internet – chatovanie, zoznamovanie na internete. Mobily – závislosť na informáciách, 

zneuţívanie mobilov na nahrávanie, fotenie, vydieranie, zlý vplyv na zdravie a psychiku.   

Drogy – fakty, dôsledky, zodpovednosť 

Na diskotékach – zoznamovanie s cudzími ľuďmi  

Zdravý ţivotný štýl – správna výţiva, denný reţim, ponocovanie a návštevy podnikov 

ţiakmi 

Stop šikanovaniu na škole.  

Koordinátor protidrog. Prevencie           Mgr.Daša Netriová    

 

Vyhodnotenie plnenia Plánu výchovy k manţelstvu a rodičovstvu  

v školskom roku 2009/2010 

 
Koordinátor : Mgr.Obstová Zita 

 

     Pedagogickí pracovníci plnili vytýčený cieľ  zameraný na výchovu sociálne, morálne 

a emocionálne zrelých osobností tak, aby boli schopní správať sa  a  konať  v súlade 
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s etickými normami a hodnotami uznávanými danou  spoločnosťou v oblasti rodinného, 

manţelského a sexuálneho ţivota. 

 

Ţiaci získavali systematické poznatky na odbornej úrovni, boli orientovaní na  hodnoty 

manţelského a rodinného ţivota , učili sa v simulovaných situáciách riešiť problémy, ktoré sa 

vyskytujú v beţných ţivotných situáciách.  .Ţiaci boli vedení k správnej orientácii v javoch 

dnešnej kultúry . Vhodne boli usmerňovaní pri výbere ţivotného štýlu a boli upozornení na 

zodpovednosť za svoje správanie a konanie. 

 

Na prvom stupni boli témy Výchovy k manţelstvu a rodičovstvu realizované v predmetoch 

prvouka a prírodoveda, na hodinách čítania, v rámci výchovných predmetov a na 

triednickych hodinách.Ťaţiskom bola etická a náboţenská výchova.Vhodne boli vyuţívané 

témy z projektu Cesta k emocionálnej zrelosti a doporučené témy k určenému 

obsahu.Pedagogickí pracovníci formovali sociálne zručnosti v interakcii s inými, rozvíjali 

sebavedomie a zodpovednosť, poskytovali prvotné informácie o vzniku a vývine ľudského 

jedinca, o zmenách v puberte. 

 

Na druhom stupni ťaţiskom výchovy k manţelstvu a rodičovstvu bola etická a náboţenská 

výchova, prírodopis,občianska výchova, literárna výchova a triednicke hodiny. Pedagogickí 

pracovníci sa zamerali predovšetkým na sebauvedomenie kaţdého ţiaka, na rozvíjanie 

tolerancie a zodpovednosti, na pochopenie lásky ako základnej zloţky sexuality.Pozornosť 

bola venovaná poukázaniu na negatívny vplyv drogových závislostí na sexuálne 

a reprodukčné zdravie. Boli vyuţívané témy  z projektu  Cesta k emocionálnej zrelosti. Ako 

zaujímavá a primeraná sa ukázala práca v multimediálnej učebni v oblasti sexuálnej výchovy 

. 

  

V praxi sa vyskytujú prejavy agresivity a šikanovania, tieto problémy sú riešené podľa 

metodického pokynu pri problémoch so šikanovaním.Ţiaci boli oboznámení s postupmi pri 

riešení týchto javov a boli v rôznych formách usmernení na vhodné reakcie. 

 

V oblasti VMR bola rozvíjaná úzka spolupráca pedagogických pracovníkov s rodičmi 

a školskou psychologičkou 

 

 

 

                                          Správu vypracovala: Obstová Zita  

 

5. Zoznam uplatňovaných učebných plánov 
 

 

Učebný plán v škol. r. 2009/2010 

ZŠ Mojmírova 

  

 

Vzdelávacia 
oblasť  

Predmet/ročník  
1. 2. 5. 

A/B/C 
6. 
A/B 

Jazyk 
a komunikácia  

slovenský jazyk 
a  literatúra  

8 
2 

6 
2 

    5 4 
1/1 

prvý cudzí jazyk 0 
1 

0 
2 

3 
2/0/0 

3 
1/0 
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druhý cudzí 
jazyk  

   1 
1/1 

74 

Príroda 
a spoločnosť  
 

prírodoveda 0,5 
0,5 

1   

vlastiveda   1   

      

Človek 
a príroda  

fyzika  
 

 
 

 
 

 
1 
 

chémia  
 

 
 

 
 

0,5 
0,5/ 
0,5 

biológia    
 

1 
1/1/1 

1 
1/1 
 

14,5 

Človek 
a spoločnosť  

dejepis   1 1 

geografia    1 
1/1/1 

1 
1/1 

občianska 
výchova  
 

  1 1 

15 

Človek 
a hodnoty   

etická výchova 
/náboženská 
výchova   

 
0,5 
0,5 

 
1 

 
1 

 
1 

7,5 

Matematika  a 
práca 
s informáciami 

matematika  
4 

 

4 
1 

 

3,5 
0,5/1,5/1,5 

 
4 

informatika  
0 

 
0 

 
0,5 
0,5/0,5/0,5 

 
0,5 
0,5/ 
0,5 

informatická 
výchova 

 1   

 
38,5 

 

Človek a  svet 
práce  

pracovné 
vyučovanie  

 
 

 
 

  

svet práce       

technika     
tvorba životného 
prostredia 

  1/2/2 0/1 

     

Umenie 
a kultúra  

výtvarná 
výchova  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 
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1 

hudobná 
výchova  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

výchova 
umením 

    

15 
 

Zdravie 
a pohyb  

telesná výchova   
2 

 
2 

 
2 

 
2 

18 

Spolu povinná 
časť 

 
17 18 21 23 

Voliteľné 
hodiny 

  
5 
 

 
5 

 
6 

 
6 

Spolu : povinná  
časť + voliteľné 
hodiny  

 22 
 

23 
 

27 
 

29 

 

 

III. ročník - podľa variantu.- 3.A- UP s RVJ v 3.-9.roč., 3.B –VARIANT 3 

 IV. ročník –podľa variantu.- 4.A- UP s RVJ v 3.-9.roč., 4.B –VARIANT 3 

 

VII .ročník - podľa variantu – 7.A- UP s RVJ v 3.-9.roč.,7.B- VARIANT 2 

VIII. ročník –podľa variantu – 8.A- UP s RVJ v 3.-9.roč.,8.B- VARIANT 2 

IX. ročník - podľa variantu-9.A- UP s RVJ v 3.-9.roč.,9.B- VARIANT 2 
 

 

 
5.1. Výber učebných plánov na I. a II. stupni 

 

Učebné plány pre 1.-9. roč. ZŠ. 

Schválilo MŠ SR a 14. mája 2003 číslo 520/2003-41 s platnosťou od 1.9.2003  

Triedy: 2.A, 2.B, 3.B, 4.B – VARIANT 3 (jazykový) 

Triedy 3.A a 4.A  - Učebný plán pre triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka v 3.-9. 

roč. ZŠ. 

6.A, 7.A, 8.A, 8.B, 9.A – Učebný plán pre triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka 

v 3.-9. roč. ZŠ. 

6.B, 7.B, 8.C, 9.B - VARIANT 2. 

1.A, 1.B a 5.A, 5.B - ŠkVP 

 

5. 2 Platné učebné osnovy 
 

Pouţívame platné učebné osnovy vydané MŠ SR pre jednotlivé ZŠ a všetky štandardy na I. 

a II. stupni k jednotlivým predmetom. 

 

 

6. Počet zamestnancov a kvalifikačné predpoklady pedagogických 

zamestnancov 
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V školskom roku 2009/2010 pracovalo na škole spolu:   52  zamestnancov, z toho: 

- pedagogických zamestnancov:           36 

- nepedagogických zamestnancov:            7 

- zamestnanci školskej jedálne:            8 

- školská psychologička             1 

 

7. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 
     Anglický jazyk pre začiatočníkov a mierne pokročilých organizovaný OZ Humand hold, 

bezplatne a rozširujúce štúdium Aj 3 vyučujúce 1. stupňa. 

 

        8. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

           

               8. 1  Organizované školou 

 
 

Poradie 

 

NÁZOV  AKCIE 

 

Organizátor 

 

 

Miesto konania 

 

Počet 

detí 

 

1. Deň ozbrojených zloţiek VHÚ, MsP Vojenské 

historické múzeum 

270 

2. Na kolesách proti rakovine Mesto Piešťany Priestor pred 

Domom umenia 

160 

3. Deň zvierat Sloboda zvierat ZŠ 450 

4. Euro sa blíţi, treba sa pripraviť MsÚ- R Š Dom umenia 150 

5. Športové súťaţe CVČ Telocvične, 

športové areály 

130 

6. Budúci prváci ZŠ ZŠ Mojmírova 90 

7. Environmentálna výchova TV Karpaty Areál ZŠ 25 

8. Vianočné trhy ZŠ, TV Karpaty ZŠ Mojmírova 80 

9. Deň otvorených dverí ZŠ ZŠ Mojmírova 420 

10. Deň učiteľov STV ZŠ Mojmírova 75 

11. Tvorba ţivotného prostredie STV ZŠ Mojmírova 12 

12. Výročná schôdza SČK SČK Semafor 8 

13. Kriminalita mládeţe MsP a TV 

Karpaty 

ZŠ Mojmírova 26 

14. Deň narcisov Liga proti 

rakovine 

ZŠ Mojmírova 400 

15. Film o astronómii  Kino Fontána 58 

16. O perníkovej chalúpke Martinské 

divadlo 

Kino Fontána 180 

17. Vystúpenie kúzelníka  ZŠ Mojmírova 170 

18. Beseda „Deti a moderné 

komunikačné technológie“ 

 

ORANGE 

 

ZŠ Mojmírova 

 

240 

19. Výchovný koncert – hudobné 

štýly 

 Kino Fontána 250 
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20. Ľudová hudba Rodina 

Hlbockých 

ZŠ Mojmírova 420 

21. „Kamene vo vreckách“ – divad. 

pred. 

 Kino Fontána 70 

22. Divadelné predstavenia  - 

Trnava, Nitra, Bratislava 

   

  

 

8.2  Organizované pre verejnosť 
 

Por.č. Zameranie Zodpovedný pedagóg Poznámka 

 

1. Na kolesách proti rakovine Zástupkyne školy  

2.  

Betlehem 2008 

Mgr. Sobotová, Mgr. 

Petríková 

 

3.  

O najkrajší časopis 

Mgr. Baloghová, 

Mgr. Chlepková, 

Mgr. Ţačok 

 

 

 

9. Projekty 

 
V tomto školskom roku neboli ţiadne projekty. 

 

10. VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI 

 

 10. 1 Inšpekčná činnosť  
 V škol. roku bola v našej škola vykonaná tematická inšpekcia KŠI. 

            
10. 2  Finančná kontrola  
 
     V školskom roku 2009/2010bola vykonaná 1  finančná kontrola  z Mestského úradu 

Piešťany. 

 

 

10. 3  Vnútroškolská  kontrola 
 

     Cieľom vnútroškolskej kontroly je získanie objektívnych informácií o úrovni a 

výsledkoch  práce zamestnancov školy a konzultačno-poradenská sluţba v záujme 

odstránenia nedostatkov. 

 

Zameranie vnútroškolskej kontroly: 

- priama hospitačná činnosť na vyučovacích hodinách, 

- kontrola pedagogickej dokumentácie (úroveň jej vedenia, vecnosť a správnosť zápisov), 

- rozbor ţiackych písomných prác, 

- účasť na zasadnutiach MZ a PK, 

- účasť na akciách ţiakov, 

- účasť na zasadnutí Ţiackeho parlamentu, 
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- riaditeľské vedomostné testy, 

- kontrola interiéru a areálu školy,  

- účasť na RZ podľa potreby, 

- riadené rozhovory so ţiakmi, rodičmi, vyučujúcimi a ostatnými zamestnancami školy. 

 

Priama hospitačná činnosť  vo výchovno-vyučovacom procese je rozdelná podľa aprobácie 

(príbuznosti) medzi riaditeľom a zástupkyňami školy nasledovne: 

 

Riaditeľ školy  -  spoločensko-vedné predmety, jazyky 

 

Zástupkyňa pre I. stupeň – I. stupeň a ŠK 

 

Zástupkyňa pre II. stupeň – prírodovedné predmety 

 

     Výchovno-vzdelávací proces kontrolovalo vedenie školy hospitačnou činnosťou. Túto 

sme rozdelili na kontrolnú, orientačnú a tematickú. Kontrola obsahovala plnenie základných 

povinností pracovníkov vyplývajúcich z pracovného poriadku, úroveň a výsledky výchovno-

vyučovacieho procesu vrátane výchovy mimo vyučovania. Kontrolovali sme aj dodrţiavanie 

pedagogického taktu vo vzťahu učiteľ – ţiak, aby bol v súlade s „Dohovorom o právach 

dieťaťa“.  Na škole vyuţívame v tomto smere rozhovory, nepriame a priame pozorovanie, 

účasť na zasadnutiach MZ a PK, riaditeľské previerky (SJ a M), kontrolu povinnej 

dokumentácie, úroveň dozorov, správanie ţiakov, kontrola dochádzky pedagogických 

a nepedagogických pracovníkov, dodrţiavanie pracovného poriadku a plnenie svojich 

povinností vyplývajúcich z pracovnej náplne. NUCEM vykonal v  9. ročníkoch MONITOR 

z matematiky a  zo slovenského jazyka, testovanie PISA 2009 , Prípravné testovanie 9. 

ročníkov MONITOR z matematiky a  zo slovenského jazyka.  

 

Výsledky MONITORU 9 
 

 

MATEMATIKA 

 
Počet ţiakov riešiacich 

test 

Priemerný počet  

získaných bodov na ţiaka 

Úspešnosť celkovo v % 

 

 

 

66 

 

10,94 

 

54,7 

Celoslovenský priemer bol  56,3%. 

 

 

 
SLOVENSKÝ JAZYK 

 
Počet ţiakov riešiacich 

test 

Priemerný počet  

získaných bodov na ţiaka 

Úspešnosť celkovo v % 

 

 

 

66 

 

12,17 

 

60,8% 

Celoslovenský priemer bol  58,1%.        
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11. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY   

      ŠKOLY     

 

Objekt školy tvoria pavilóny „A“, „B“, v ktorých sa nachádza 22 tried, pavilón mimoškolskej 

činnosti (školský klub detí) spojený s vývarovňou a jedálňou a telocvičňa. K areálu školy 

patria aj 2 samostatné ihriská, beţecký atletický ovál a multifunkčné ihrisko s umelým 

povrchom. V nevyhovujúcom stave sú okenné rámy v pavilónoch, podlahy v triedach 

a vonkajšia omietka budov. Areál školy nie je oplotený, do objektu vnikajú cudzie osoby 

a páchajú škody na majetku školy. Nevyhovujúce sú aj sociálne zariadenia školy. Podľa 

prísľubu zriaďovateľa má byť škola v roku 2010 zahrnutá do plánu rekonštrukcie 

a zatepľovania škôl a školských zariadení mesta Piešťany. 

 

 

 

12.  Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 
 

 

 Dotácia 

Mzdy a poistné 492 677  € 

Prevádzka   90 608  € 

Hmotná núdza        717  € 

Dopravné     1 458  € 

Vzdelávacie poukazy      6 972  € 

Vlastné príjmy    30 544  € 

Kapitálky /ŠJ/    13 278  €  

Príjmy z predaja sluţieb /Banka/      9 049  € 

2 % dane      2 470  € 

VZN         750  € 

 

Prehľad pouţitia finančných prostriedkov: 

Škola 

- nákup čistiacich prostriedkov, beţné opravy a údrţba 

- vybavenie 2 tried 1. ročníka novým školským nábytkom 

- zakúpenie programov Human – mzdy, Korvin – účtovníctvo 

- zdravotná sluţba – mesačný pušál 

- pravidelné revízie športového náradia /telocvičňa/ a hasiacich prístrojov 

Školská jedáleň: 

- čistiace prostriedky, opravy a údrţba kuchynských zariadení 

- program účtovníctvo pre ŠJ 

- zakúpenie konvektomatu, montáţ odsávacieho zariadenia 

- zakúpenie duálnej čítačky 

- zakúpenie a inštalácia roliet a parapetných dosiek 

- zakúpenie kuchyn. materiálu / taniere, poháre/ 

- vymaľovanie školskej jedálne 

Školský klub detí: 

- zakúpenie všeobecného materiálu / farbičky, papier, ceruzky, fixy ..../ 

- zakúpenie hier a kníh 
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13. Koncepčný zámer rozvoja školy na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia 

     

-    pokračovali sme v systéme vyučovania cudzích jazykov v triedach s RvCJ  

- od 3. ročníka sme umoţňovali ţiakom výučbu predmetu práca s počítačom formou 

nepovinného predmetu alebo krúţku 

- športové stredisko so zameraním na stolný tenis 

- ţiakom 9. ročníka sme umoţnili predprípravu na monitorovanie z M a SJ formou testov 

Komparo 

- prijali sme opatrenia na zamedzenie náznakov šikanovania, agresívneho správania ţiakov 

ako aj moţnosti prieniku drog do školy 

- sledovali a vyhodnocovali sme dochádzku ţiakov, v náznakoch záškoláctva sme 

postupovali podľa platných predpisov,  

- talentovaných ţiakov sme zapájali do predmetových súťaţí a olympiád 

- s integrovanými ţiakmi sa pracovalo podľa individuálnych plánov a hodnotení boli podľa 

platných predpisov 

- formou vzdelávacích poukazov sme zapájali ţiakov do činnosti krúţkov – doučovacie, 

cudzie jazyky, športové, internetový, turistický, dţudo, atď. 

- ţiaci pracovali v školskom parlamente a v projektoch Infovek , Zdravá škola, „Ţiak“ – 

protidrogová prevencia 

- školská psychologička pracovala s deťmi vyţadujúcimi jej starostlivosť, spolupracovala 

s rodičmi aj pedagógmi školy. 

 

 

14. Oblasť, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a nedostatky 

 
 Škola dosahuje veľmi dobré výsledky v oblasti výučby cudzích jazykov, o čom 

svedčia umiestnenia  našich ţiakov v olympiádach cudzích jazykov, tak isto výučba 

profilových predmetov ( 100 %-ná kvalifikovanosť a odbornosť vyučujúcich) je na 

dobrej úrovni. Vyuţíva sa multimediálna učebňa. 

 Škola reaguje na poţiadavku súčasnosti – rozvíjať úroveň vedomosti v oblasti IKT, 

preto sa vyučuje predmet práca s počítačom od 3. ročníka kvalifikovanými 

odborníkmi v dvoch PC učebniach. 

 Starostlivosť o integrovaných ţiakov. 

 Dobrým výsledkom našej školy je úspešné, bezproblémové prijímanie našich ţiakov 

na stredné školy a ich ďalšie uplatnenie sa.  

 Veľkú pozornosť venujeme rozvoju športovej zdatnosti ţiakov. Zapájame ţiakov do 

športových súťaţí   a v okresnej „Školskej športovej súťaţi“ naša škola získala 2. 

miesto. 

Nedostatky: 

 V škole chýba kvalifikovaný učiteľ fyziky a technických prác. 

 Veľkým problémom je náš školský areál, resp. jeho údrţba – kosenie, likvidácia 

opadaného lístia (mnoţstvo stromov a kríkov), sneh v zimnom období a pod. 

 Areál je neoplotený – vnikanie cudzích elementov. 

 Zastaraný školský nábytok, škola nemá špeciálnu učebňu fyziky a chémie. 
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15. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 
 

Dôsledným  uplatňovaním psychohygienických zásad vo vyučovacom procese sme 

odbúravali u ţiakov stres, hlavne v období pred klasifikáciou.  Dodrţiavali sme plán 

písomných  prác  zo SJ a M. Na ostatných predmetoch sme nerobili celohodinové písomné 

práce. Vzhľadom na veľkú absenciu ţiakov vedenie školy, Rada RZ a pedagogická rada sa 

riadi podľa  Metodického  pokynu – zák. 281/2002 o zanedbaní povinnej školskej 

dochádzky: 

a) neprítomnosť  ţiaka  v  škole  ospravedlňuje  jeho  zákonný  zástupca   najviac 3  po  sebe  

nasledujúcich dní, 

b) neprítomnosť viac ako 3 dni vyţaduje lekárske potvrdenie  o  chorobe,  alebo  iný  úradný 

doklad, 

c) pod  zanedbávaním  povinnej  školskej  dochádzky  na účely zastavenia prídavku na dieťa  

      rodičovi,   sa   rozumie   stav,  keď   dieťa  má  neospravedlnenú   neúčasť  na   vyučovaní  

      v kalendárnom  mesiaci  viac  ako 15  vyučovacích  hodín. Škola   oznámi   zanedbávanie  

      školskej dochádzky dieťaťa mestu, Úradu práce,  sociálnych   vecí a  rodiny podľa miesta 

      trvalého pobytu rodiča.  

     Ďalej sme vypracovali opatrenia pre neprospievajúcich a slabo prospievajúcich ţiakov:  

- doučovanie zabezpečí vyučujúci, 

- pohovor s triednym učiteľom, výchovným poradcom, školskou psychologičkou a ţiakom, 

- pohovor triedneho učiteľa s rodičmi, 

- vyšetrenie u školskej psychologičky 

 

  16. Voľnočasové aktivity školy 
 

Krúţková – záujmová  činnosť školy:  

 
Po

r. č.  

Názov krúţku Počet detí 

 navštevujúcich 

krúţok 

1. Turistický 25 

2. Mladý záchranár 18 

3. Novinársky  5 

4. Počítačový 11 

5. Počítačový 10 

6. Basketbalový 12 

   

7. 

Výtvarno-est. 10 

8. Basketbal -1.stup. 12 

9. Mladí vytvarníci 13 

10. Šikovné ruky 6 

11. Čitateľ.-dramt. 12 

12. Cvič. v teloc., v prír. 12 

13. Turistický 2.st. 28 

14. Tvoritvé písanie – 9. 8 

15. Jazykové hry 26 

16. Hádzanársky 20 

17. Fyzikálno-chem. 4 

18. Poznaj a chráň 11 
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19. Nemčina hrou 11 

20.  Stolný tenis 29 

21. Basketbal 28 

22. Ţurnalistický 12 

23. Matem. jednoducho 23 

24. Hravá matematika 21 

25. Matematika hrou 31 

26. Angličtina hrou 7 

27. Ţiacky parlament 20 

 

17. Spolupráca s inými organizáciami 
 

Škola aktívne spolupracovala v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo 

vyučovania s týmito partnermi: 

Mestský úrad Piešťany 

Materské školy – Staničná, Zavretý kút 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

AHOJ –centrum 

Základné školy v Piešťanoch 

Stredné školy v Piešťanoch 

Policajný zbor SR 

Mestská polícia 

Spolupráca so špecifickými organizáciami a zdruţeniami – SČK, Slovenský zväz 

ochrancov prírody, Zdruţenie technických a športových činností, Motoristický klub, 

Poţiarna ochrana, Rybársky zväz, Zväz záhradkárov,  

Športové kluby 

Mestské kultúrne inštitúcie – Mestská kniţnica, Dom umenia, Kino Fontána, výstavné 

siene, Balneologická múzeum,... 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2009/2010 bola prerokovaná a schválená na zasadnutí pedagogickej rady dňa 24.09.2010 

 

 

Piešťany 30.09.2010                                                              Mgr. Rudolf Kollár   

                                                                                                        riaditeľ školy 

 

 

Rada školy pri Základnej škole, Mojmírova ulica 98, Piešťany prerokovala Správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2009/2010 

na svojom zasadnutí dňa ............................ a odporúča ju na schválenie. 

 

 

          Mgr. Boţena Vavrová 

         Predseda RŠ 
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